
UCHWAŁA NR XVI/103/2004 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 28 stycznia 2004 r. 

 
 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr II/17/2002 z dnia 4 
grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich 
wynagradzania za inkaso należności łącznego zobowiązania pieniężnego, 
podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od 
posiadania psów. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późniejszymi zmianami/, art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z późniejszymi zmianami/, ar.6 
ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200, 
poz.1682 z późniejszymi zmianami/, art.6 ust.12, art.14 pkt.3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2002 
r. Nr 9, poz.84 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Brzesku uchwala co 
następuje : 

§ 1 
 
 
W Uchwale Nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 grudnia 2002 r. w 
sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za 
inkaso należności łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów zmienia 
się § 1, który otrzymuje brzmienie : 
 
"Inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów 
dokonywać będą : 
na terenie wsi Bucze - Pani Maria Milewska, zamieszkała Bucze 70 
na terenie wsi Jadowniki - Pani Agnieszka Warzecha, zamieszkała Jadowniki, 
ul.Staropolska 43 
na terenie wsi Sterkowiec - Pani Lucyna Turlej, zamieszkała Jadowniki,  
ul. Małopolska 121 
na terenie wsi Jasień - Pan Mariusz Klimek, zamieszkały Jasień, ul. Wiedeńska 
79  
a na terenie pozostałych wsi - Sołtysi wsi. 

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3 
 
 
1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym 
Dzienniku. 
3.Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy. 



 
 


